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K E M P I S C H E  Z A N D T E K E N I N G E N I )  

l .  Inleiding 

Ons Kempisch huis 2, paart een buitengewone eenvoud aan een buitengewoon 
logische constructie. De centrale ruimte er van: - de middenruimte, want gelegen 
tussen de intieme woonvertrekken en de stal; de vloer, van waar alle delen van het 
huis te bereiken zijn; de plaats, waar voor mens één  dier wordt gekookt; organisch 
verbonden aan de stal door de ,,draaiboom9' of galg voor de koeketel en aan de 
,,kamer" of winterverblijf door de schouw die nl. dubbel is zodat haard van keuken 
en kamer met de rug tegen elkaar zijn geplaatst en beider rook door één     ,,pijpw 
het dak verlaat; toneel der huishoudelijke bedrijvigheid omdat er niet alleen gekookt 
en gegeten maar ook wordt afgewassen en geboterd; het woongedeelte, ten slotte, 
langs waar men het huis langs voren betreedt en het langs achteren verlaat want 
voor- en achterdeur bevattend en dus inkomhalle uitmakend -: dat alles is de grote 
Kempische keuken met haar open haard, hÃ j̈ed jeid ofjaad. En ook de naam van deze 
inkomhalle en zomerverblijf kenschetst dit centrale belang: immers de keuken heet 
huis (hoas, in ' t  w), d.i. het echte, het oorspronkelijke ,,huisH of onderdak van de 
mens, in zijn primitieve tegenstelling tegenover de ,,stal" of onderdak voor het vee. 

Nu is er - of was er - een typisch element uit onze Kempische volkskultuur 
dat dit grote belang van het hoas, vooral dan wel in zijn betekenis van inkomhal 
meen ik, tegelijkertijd illustreerde en verhoogde, en dat waren de zandtekeningen. 

Inderdaad, het was, binnenshuis, alleen in dit vertrek dat onze Kempische 
boerinnen en meisjes haar vaardigheid in dit vak aan huisgenoten, gasten en vrijers 
toonden. 

De zandtekenkunst, typische volkskunst, is heden zogoed als geheel uit onze 
landse woningen der Kempen verdwenen, zonder de verdiende belangstelling van 
onze volkskundigen te hebben genoten. Ik was dan ook aangenaam verrast, toen ik, 
in 1943, een hoeve ontdekte, in mijn naaste omgeving (Heist-op-den-Berg), waar de 
boerin deze traditie niet slechts voortzet, maar ze met zulk een handigheid beheerst 

1) Vertaling en herwerking van een mededeling gedaan op het 111-de Internationaal Congres voor 
Anthropologische en Ethndogische Wetenschappen, Brussel, Augustus 1948. - Foto's en tekeningen van - - - 
de schrijver. 

- 

3) Ik verwijs hier naar mijn bondige beschrijving in Winkler Prins, 6de Druk, Dl. IV, pp. 443-444, 
en mijn monografie, in voorbereiding, aan dit zelfde onderwerp gewijd. 



l. Kempische keuken of ,,ht~is", mooszijde (moosbank, schap, kelderval, keldertrap), met zandtekeningen. 
Heist-op-den-Berg, Goor, 17-10-1 943, (Foto Nr. 43.106). 

dat haar werk ongetwijfeld tot het beste mag worden gerekend dat deze aloude boerin- 
nenkunst heeft voortgebracht (Ah.  1-6). Afgezien van een paar kleine huisjes, waar 
oude moedertjes hun rode vloer nog met enige zandspiralen siereny is de voornoemde 
hoevey van de paar honderd Kempiscl~e huizen die ik totnogtoe bezocht en meestal 
fotografeerde7 de enige waar de boerin liaar woning nog elke Zondag met de tracÃ¬i 
tionele zandtekei~ingei~ het aantrekkelijk uitzicht van vroeger dagen verleent. 

Als men elders? zelfs in boerderijen die buiten en binnen het voorvaderlijke 
uitzicht hebben bewaard, naar zandtekeningen informeert dan lacht de boerin. 
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Ja, in de ouderlijke woonst heeft zij die nog gelegd, en ze kon het goed en deed het 
graag, maar thans doet ze het vanzelfsprekend niet meer; nu wordt er op neergekeken 
als op een door de tijd voorbijgestreefd, oud-modisch geworden gebruik, dat eigenlijk 
- geeft men toe - toch wel schoon en in de grond der zaak in niets belachelijk is; 
maar de herinnering doet goed aan het hart, de vraag is zo onverwacht, de belang- 
stelling voor dit immers onbelangrijk zandkrullenspel op 't eerste zicht zo onbegrijpe- 
lijk en gek. . . dat de boerin lacht. 

2. Betekenis in 't Volksleven

Wanneer men 50 jaren geleden, of zelfs voor de andere oorlog, een hoeve in de 
Kempen op een Zondagmorgen binnentrad, dan trapte men er op stro of biezen. De 
rode tegelvloer werd 's Zaterdags geschuurd, doch om te beletten dat de plaveien te 
vroeg zouden worden bevuild, bedekte men de plaatsen die het meest aan het trap- 
pelen der klompen waren blootgesteld met een dunne laag stro, of, in de Zomer, bij 
voorkeur met biezen. Stro is stofferiger, wegens kaf en ,,vlimmen" moeilijk op te 

3. Opname van dezelfde za~idtekening in de andere hoek van he t  ,,huism, nl. onder het  venster en (weg- 
genomen) tafel. (Foto Nr. 43.104.) 





ruimen; verse biezen waren fris en zuiver. Waar er jong volk was in huis, waar het 
dus een punt van eer voor de boerendochter gold, dat de vloer nog proper en rood 
was als de vrijer kwam, daar werd steeds van dit geïmproviseerde  primitieve tapijt 
gebruik gemaakt. Plet bleef er liggen tot omstreeks Zondagnoen en werd dan buiten- 
gekeerd. 

Nu kwam het gewichtig ogenblik, het laatste der werken die een volle week voor 
een boerin meebrengt, het feestelijke, ditmaal niet op materiële  zorgen gerichte eind- 
punt geplaatst achter de afgedane beslommeringen van zes lange dagen: de zand- 
tekeningen werden gelegd. 

Zij hebben dus iets recreatiefs, ze bezorgen aan haar die ze strooit een esthetisch 
genot, de speelse vreugde gegeven door het eenvoudig genoegen van schone dingen. 
Honderden grote en kleine werken zijn volbracht, tijdens de lange uren van de dagen 
die in de vroegste morgen beginnen en slechts in de late avond eindigen, als ieder 
kind en elke koe, voldaan, verzadigd is en rust; elk dezer werken was er een voor 't 

5. Onze laatste Heistse zandlegstcr, bij het strooien van zandspiralen ter gelegenheid van ,,Kapellekens- 
hulde", Heist-Goor, 23-5-1948. (Foto Nr. 48.214) 
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dagelijkse brood, voor nooddruft, voor kudde en voor kroost. Welnu, die werkendaagse 
week, ze duurt voor de boerin tot Zondagnoen. Ze wordt beëindigd  met de krullen 
van het witte zand op de rode vloer. De zandtekenkunst beantwoordt dus enigszins 
aan een psychologische behoefte. De krullen zijn het blijde einde van een week vol 
zwoegen. Ze zijn d e  laatste hand door de meesteresse aan haar woonst gelegd. Haar 
huis is thans in Zondagstooi. Nu zal ook zij haar Zondagsopschik maken, minstens 
met een proper schort of ,,voorschoot" (blinkend zwart, eertijds blauwlinncn en 
fijn geplooid). En nu kan ze Zondag vieren, die paar uren per week die daarvoor 
nog overblijven. . . 

Waar grote dochters moeder hielpen en de verantwoordelijkheid voor netheid 
van voorhof en binnenhuis de hunne werd, waren zij het - de handigste of diegene 
die het liefste die handigheid aan de gebuurte-boerenjongens wou doen blijken (en 
om dit voorrecht werd er soms gestreden) - die de krullen tekenden met 't witte 
zand. Zulk een blijmoedige maagd beperkte haar werk dikwijls niet tot het binnen- 

7. Deze vrouw legde op  mijn vraag de tekeningen die zij 30 jaren geleden in haar ouderlijke woonst pliiclit te  
strooien; het zijn de  spiralen onder de  tafel en twee stoelen. Putte-Mechelen, 25-8-1944. (Foto Nr. 44.99.) 
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huis: ook de buitendrempel van de woning werd bedacht. In  dit gebaar legde zij dan 
wel, bewust of onbewust, haar heimelijk verlangen bloot, want de volksmond zei 
van haar: ,,Ze lokt (de jongens)" '^a). En er blijkt uit laatste feit in elk geval, dunkt mij, 
dat de zandtekeningen de rol van keuken of hoas als inkomhal doen duidelijk worden. 

De betekenis der zandfiguren is dus in de eerste plaats van esthetische aard; ze 
voldoen aan een psychologische behoefte; ze sloten de werkcyclus van elke week; 
ze zetten het boerenhuis in feesttooi voor de Zondagsrust. Voor de boerendochter, 
evenwel, kwam er nog een heimelijke bedoeling bij ; voor haar was 't een middel om 
zich te doen opmerken, een instrument dat vertolkte zekere verlangens van het hart. . . 

Natuurlijk werden ook bij verhuis of ,,overhalenH de zandfiguren niet vergeten 
door de buurvrouwen en -meisjes die 't huis schuurden en tooiden voor de nieuwe 
boer en boerin. De intocht moest feestelijk zijn en de zandversiering hielp daartoe 
gepast. Welkomwensen werden aan de krullen toegevoegd. De optredende gebuurte- 
groep had dan recht op een door de ongeschreven buurtschapswetten nauwkeurig 
bepaalde tegenprestatie vanwege de nieuwe boerin: een ,,koffieH, een paar weken 
nadien (te onderscheiden van de ,,karweiH of grote traktatie voor mannen en vrouwen, 
een week of zes na het overhalen). 

Psychologische en sociale motieven vinden we dus in de verklaring van onze 
Kempische zandtekenkunst. Of nu, oorspronkelijk, het witte zand een diepere sym- 
boliek heeft gehad, of er, m.a.w., na de ,,materiÃ«le"zuiveringva het huis, een ,,im- 
materiële"  d.i. symbolisch-rituele plaats had met behulp van het zand, is een zaak die 
ik graag wil geloven doch waarvan de oorsprong zo ver in 't verleden ligt dat daarvoor 
thans geen getuigenissen meer bestaan 3). 

Een paar dagen bleven de krullen liggen. Elke huisgenoot deed zijn best er zo 
weinig mogelijk de voet op te zetten. De versiering bleef trouwens voorbehouden aan 
de minst belopen plaatsen van de vloer. Vooral de eerste uren behoedde de boeren- 
dochter haar kwetsbaar werk voor onvoorzichtigheden of kwaadwillige verminkin- 
gen; menig treiterende jongere broer kreeg al eens een oorveeg. 

Na een paar dagen was dan toch de frisheid en zuiverheid van de tekening ver- 
trappeld, vergaan. Er volgde dan een transformatie met de hulp van de keerbezem. 
De huisbezem werd op het zand gezet, men wrikkelde hem heen en weer terwijl men 
achterwaarts ging 4). O p  de ganse oppervlakte waar de bezem was voorbijgegaan 
lag het zand nu dun uitgestreken volgens het patroon van naast elkaar gelegen of 
lusvormige elkaar dekkende golven. In dit nieuwe uitzicht bleef het zand andermaal 
een paar dagen liggen, tot het weer vorm en schoonheid had verloren. Thans werd 
het, bij 't uitkeren van het huis, met het ander stof en vuil buitengekeerd. De Zaterdag 

'a) Vgl. Ons Volksleven, I1 I ,  189 1 ,  blz. 139: ,,Wanneer iemand zand ziet strooien op den dorpel zijner 
voordeur, dan zegt men in de Kempen: Hier is nog een dochter te koop, of: Hier zijn nog meiskes te koop. 
Van waar komt dit gezegde? J .  C. ,,- En het antwoord van Fr(ans) Z(and), alias Sooi Coeckelberghs uit 
Heist-op-den-Berg, in Ons Volksleven IV, 1892, blz. 58: ,,Wanneer er wit zand op de dorpel van de voor- 
deur ener woning gestrooid ligt, dan zegt men in de omstreken van Heist-op-den-Berg: ,,Daar heeft men 
lokzand gestrooid", willende beduiden dat daar trouwlustige meisjes zijn, en het zand - dat binnen ook 
alles goed geschrobd, gezuiverd en in orde is - de jonkmans zou aanlokken om eens hun pijpken te komen 
aansteken en een vrijagepraatje te houden". 

8) Men denke aan de symboliek der witte kleur bij feestgelegenheden, bruiloft, processie, plechtige 
communie, enz. Cf. ook Wijn, Losse Bijdragen . . . (Antwerpen 1937)' p. 13. Voorbeelden van het ritueel 
gebruik van zandfiguren zijn o.a. bekend uit N.-Amerika, AustraliÃ« Indik 



naderde opnieuw, met zijn schuren en het stro of biezen; en de Zondag met het verse 
zand. Zo sloot de cyclus, zo vernieuwde zich elke week en bleef voortgeleerd, sedert 
veel geslachten, de voor onze Kempische boerinnen belangrijkste vorm van levende 
volkskunst. 

3. Techniek 
Uitsluitend wit zand werd gebruikt 5 ) .  De zandleurder bracht het aan huis. 

Hij deed zijn ronden op bepaalde dagen met de handkar getrokken door hem zelf 
en één    of twee honden. Zijn roep schalde van verre: 

,,Zand, schoon wit zand !" 6). 

Zijn kar had een nagenoeg halfronde bodem, aangepast dus aan het vullen van de 
emmers. In  onze streek kwamen de meeste ,,zandkruiers" van Lier. Hun gewoonte 
,,trekkens" te rijden kostte het leven aan een van hen die, kort voor 1914, te onzent, 
in Heist, van de Berg reed en zijn kar, hem stotend in de rug, niet meer meester was 
zodat hij zich op een boom te pletter reed. 

De zandkruier vulde de emmers zijner klanten met de handen. O p  het bovenvlak 
van de volle emmer maakte hij, met een hem eigen vlug gebaar, een zekere krullende 
tekening. Een emmer zand kostte (voor 1914) 5 a 10 centimes. Het liedje op de 
zandkruiers luidt : 

,,Zand, zand, schone witte zand, 
Vijftien centen de mand, 
En doet er nog een scheppeken bij 
Dan is dat zand voor mij" '). 

Het zand moest goed droog zijn, opdat het goed zou lopen, anders werd het op 
de stoofbuis ,,geheist", d.i. in een potje of pannetje geroosterd. Als de tekeningen 
dienden te worden gelegd op rode tegels, was het geraadzaam eerst de vloer lichtjes 
nat te maken. O p  deze wijze kleeft het zand beter op de grond en bekwam men zui- 
verder getekende lijnen. Als de beste methode werd mij door een zandlegster van 
Begijnendijk, van wie ik werk te tonen heb (zie lager), aangeprezen: de grond te 
netten met een in zoutwater gedompelde vod of ,,slatsY' (dweildoek) ; het zout droogt 
niet op en de tekeningen blijven zeer lang liggen. Om helrode plaveien te verkrijgen 
strooide men voor het schuren kofiegruis, dat men er heel de week voor bijeenhield, 
op de vloer, en kende nog wel andere middelen. 

Waar nog geen stenen, baksteenrode tegelvoer aanwezig was - ik herinner mij 
in mijn kinderjaren, omstreeks 1920, nog meer dan één    van zulke gevallen ontmoet 

Deze bewerking heet keperen te Balen-Neet, en wellicht nog elders. Ze wordt beschreven door 
Cyriel Buysse, Het leven van Rozeken van Dale, 3e druk, Bussum, C. A. J .  van Dishoeck, 2 vol., (1927), 
blz. 113-114; 4e druk, Antwerpen, N.V. van Ditmar, en Amsterdam, Contact (1942), blz. 85-86. 

6) Gekleurd zand komt, zover ik in onze streek kon nagaan, slechts in aanmerking voor de versiering 
van kapelletjes; zie lager. 

6) De roep kan als volgt op z'n eenvoudigst worden weergegeven (maat in 2 tijden, elk cijfer en punt 
met waarde van l tijd) : 

2 i . 6 . 6 i  
,,Za--aand, schoon wit zand!" 

7) Nog algemeen gekend in onze streek en door 't vele gebruik ook gevarieerd: in de voorlaatste regel 
luidt het soms: ,,nog een zwiksken bij", en in de laatste: ,,het profijt voor mij". 



te hebben - werden de zandspiralen op de donkergrijze bevloering van gestampte 
klei (waaruit thans nog de meeste dorsvloeren zijn gemaakt) gestrooid. 

Om het zand op de grond te laten lopen werd gebruik gemaakt van een potje 
met tuit, een papieren puntzakje (,,tipzak") waarvan de punt was afgesneden, een 
koffiepot, of eenvoudig de losse hand. De vrouw die ik dikwijls aan 't werk heb gade- 
geslagen (Afb. 5) volgt de laatste werkwijze: op minder dan een kwartier versiert zij 
't hele ,,hoas'' (Afbb. 2, 4). 

Niet altijd werd met droog zand gewerkt. Naast de ,,drogeu bestond er een 
,,natteM methode. Sommige informanten maakten inderdaad het zand nat in een 
potje en goten aldus de krullen op de vloer; zelfs met botermelk werd er door een 
boerin het zand genet. Ook bij de natte werkwijze, vooral in laatste geval, bewaarden 
de krullen lang hun relatieve stevigheid. 

Welke ook de doenwijze mocht wezen, steeds was het de betrachting figuren 
te bekomen die niet breed, onregelmatig of vaag uiteenvloeiden maar klaar waren 
afgetekend, in hel contrast met de rode tegelvloer, en die goed bleven liggen. 

8. De zandlegster van Begijnendijk versiert de toegang tot de kerk ter gelegenheid van twee huwelijken 
op 30-4-1944. (Foto Nr. 49.40b.l 



9. De interessante spiralen door dezelfde zandlegster bij voormelde gelegenheid getekend. (Foto Nr. 49.38.) 

Klaarheid en duurzaamheid, eigenschappen zo moeilijk verenigbaar met het 
uiterst losse verband tussen de beweeglijke zandkorreltjes, waren, juist daarom, de 
technische kwaliteiten die in de zandtekenkunst werden beoogd. 

4. Vormen en Motieven 
Allereerst dient duidelijk gezegd dat het karakter van de yandfiguren louter 

decoratief is; geen voorstellende kunst is het, ornamentaal is haar wezen. Louter lijnen, 
ten tweede, zogoed als alleen gebogen en vloeiende bewegingen beschrijvend, en, bij 
uitzondering, punten, vormen er de bestanddelen van. 

- 

Om dit dubbel kenmerk is het dus dat hier geen sprake is van zandtapijten, maar 
wel degelijk en uitsluitend van zandtekeningen. De thans overbekende en toeristisch 
uitgebate zandtapijten (Hekelgem) hebben in hun huidige vorm m.i. niets gemeen 
met ware volkskunst. 





De kern van het materiaal dat ik hier aanvoer en afbeeld is werk van onze Heistsc 
zandlegster (Afb. 1-6). Ter vergelijking heb ik een paar andere boerinnen er kunnen 
toe bewegen, bij wijze van demonstratie, dezelfde figuren buitenshuis op de grond te 
leggen die zij vroegertijds in de ouderlijke woning hebben gestrooid (Afb. 7).  Ver- 
schillende informanten tekenden verder in mijn heemkundig veldboek de ,,krollen" 

(krullen) door hen vroeger gebruikt. Uit al deze gegevens heb ik het overzicht der 
meest gebruikte motieven samengesteld (zie Afb. 10). 

Uit deze gedane steekproeven is mij dan gebleken dat het varierende, met even- 
veel vaardigheid als vindingrijkheid te voorschijn gebrachte werk onzer Heistse 
zandfiguren-specialiste, ver boven het gewone werk uitsteekt. De meeste boerinnen 
blijken zeer weinig variatie in de gebruikte vormentaal te hebben aangebracht en 
geijkte tekeningen, aangepast aan vorm en mobilier van het vertrek, steeds te hebben 
toegepast. Zij die ik terecht als de vlugste en ,,artistiekstey' zandlegster mag aanzien, 
verandert elke week aard of volgorde der lijnmotieven (Afb. 2, 4, 6); slechts hun 
plaats en aanpassing aan de ruimte blijven behouden. Ook in de volkskunst, blijkt 
hier nogmaals, veropenbaart zich de persoonlijkheid ! 

Wat de algemene vorm en verschijning der tekening betreft, is laatstgenoemde 
aansluiting aan het kameruitzicht het eerste punt dat in 't oog valt. Beschouwen we 
afbeelding 2 en 4 dan bemerken we inderdaad allereerst dat de algemene schikking 
op harmonische wijze aan de te versieren ruimte is. aangepast. De algemene vorm 
bestaat hooFdzakelijk uit een decoratieve boord langs de kamerwanden gelegd. Onder 
de tafel, en, soms, ook onder de stoelen, is een groter motief, een spiraal bij voorkeur, 
getekend. 

Onze Kempische keuken of ,,hoas" bevat twee essentiële  organen: de haard 
(jeid, jaad) en de moos (Afb. l).  De moos, plaats voor afwas, boterbereiding, bewaring 
van borden en vaatwerk, vormt dus in 't Antwerps-Kempisch huis geen aparte 
ruimte, zoals in 't N-Brabants-Kempisch huis de ,,geut" doet (of zoals dat ook 't 
geval is in de Vlaanderse langgestrekte of open hoeven en in de Brabants-Haspen- 
gouwse gesloten hoeven). O p  de bevloering evenwel is de moos-ruimte afgebakend : de 
vloer aldaar bestaat niet uit gewone plaveien doch uit bakstenen, soms uit afwisselend 
rode en blauwzwarte, soms zelfs uit kleine klompsteentjes, met voorliefde visgraat- 
vormig geschikt. Welnu, de witte krullenband volgt de buitenboord van de moos- 
vloer (Afb. l ,  2, 4). Het vrij laten van de moosruimte is maar logisch, vermits het 
wassen en plassen alhier de zandfiguren spoedig zouden schenden. 

Spiralen komen zeer veel voor. Andere motieven zijn (Afb. 10): friesvormig 
herhaalde kleine of grote voluten of ,,meandersH, golvende lijnen, friesvormig her- 
haalde enkelvoudige lusvormige krullen, friesvormig lierhaalde dubbele lusvormige 
krullen, lusvormige krullen die een cirkel (cfr. ,,heilsknoop") of een rozet beschrijven, 
soms Ã£bloemen en ,,bomenm. Motief 8 van Afb. 10 werd door de vrouw van Afb. 7 
,,boom" geheten; het was een figuur door haar onthouden uit het op school geleerde 
naaldwerk zodat het mogelijke verband met het ,,levensboom"-motief dus niet on- 
betwistbaar te bevestigen is. 

Typische volkskunstmotieven zijn het allemaal, organisch gesproten uit de eenvou- 
dige en voortlopende beweging van de hand, en voortgeleerd van geslacht tot geslacht. 



De herhaling, het steeds hernieuwde rhythme van de hand en van de krul, is 
kenschetsend voor al wat volkskunst is. Daar immer de hand, en geen schabloon noch 
stempel, in het spel is, wordt de herhaling niet mechanisch-star, doch vol speelse 
toevalligheden die de frisheid van elke volkskunst verhogen. 

Ook de kleur is kenschetsend voor een volkse kunst. Het is niet moeilijk zich 
het fraai effekt der witte wendende krullen op de warmrode vloer voor te stellen. 
Voegen we hierbij dat de muurplint, ook binnenshuis, was gezwart, en dan komen 
we tot de drie kleuren (wit, rood, zwart) die de hoofdtonen zijn niet slechts in de 
zgn. volkskunst maar - misschien nog - in méér in de zgn. primitieve kunst, de ,,volks- 
kunst" in ruimste zin 8). 

Wat het aantrekkelijk spel der krullen als dusdanig betreft, dat moeten bijge- 
voegde afbeeldingen, de hoofdzaak dezer bijdrage, duidelijk maken. 

5. handtekeningen buitenshuis 

Slechts over zandtekeningen in de woning was hier sprake. Eén   geval is mij 
bekend van zandfiguren in de stal, niet in een boerderij maar in de paardenstal van 
een landgoed : de koetsier garnierde de vrije stalruimte achter het bed der paarden 
met zandfiguren. Over juiste vorm en techniek er van heb ik niets duidelijks kunnen 
achterhalen. Wellicht was het gebruik ook elders bekend. 

Moderne vloeren, gemakkelijker te onderhouden doch, helaas, de laatste paar 
decennia schier altijd afgrijselijk van kleur en van tekening 1Â°) hebben de oude 
rode plaveien in ons Kempisch huis vervangen. Zelfs daar waar de baksteentegels 
bleven liggen heeft het oude gebruik het huis verlaten. De plattelandse geest is immers 
geheel veranderd, de volkskultuur geheel verarmd. 

Nochtans bestaan er nog overblijfselen der zandtekenkunst buitenshuis, in andere 
domeinen van het volksleven. Volledigheidshalve volgt daarover nog een woord. 

De versiering van onze veldkapelletjes, in de Meimaand of bij gelegenheid van 
processie (Ã£Kepellekenshulde en andere), is in onze Kempen nog algemeen. Schier 
altijd maken zandkrullen, in min of meer traditionele vorm, deel uit van het ,,schoon 
maken" (Afb. 5). Zeker bij de grotere (toegankelijke) kapelletjes is het veelal een oud 
devoot vrouwtje uit de naaste gebuurte dat de kapelletjestooi verzorgt (typisch vb.: 
Bremkapel te Putte-Mechelen) . 

Nog een andere belangrijke gelegenheid voor het voortbestaan der zandfiguren 
geven de bruiloften. In  die dorpen of buurtschappen waar de gemeenschapszin nog 
niet helemaal is verstikt, zorgt de vrouwelijke jeugd uit de buurt voor een passende 
en feestelijke versiering, voor het huis der bruid, aan de ingangyan kerk en gemeente- 
huis: weerom zijn het zandtekeningen, gepaard aan heilwensen, die deel uitmaken 
van de feesttooi. 

Bij laatste gelegenheid is het dus een groep, lokaal en sociaal bepaald, nl. de 

) Hier toetsen we tevens aan de diepere zin van het wit en rood in onze oudste vlaggen en wapens! 
B) Buitenverblijf ,,Ten Bosch", te Heist-op-den-Berg, ten tijde toen het nog bezit was van de familie 

Moretus; voor de geschiedenis er van, zie R. Moretus Plantin de Bouchout, Demeures familiales (De 
Sikkel, 1949). 

10) De allerlaatste jaren blijkt daarin verbetering te komen en de grillige tekeningen wijken voor 
effener en frisser vloeren. 



plaatselijke ,,ouderdomsklasse" waartoe de bruid behoort, die optreedt. Of juister: 
die optrad, want thans heeft de plaatselijke, kunstmatig (van buiten-uit) georganiseerde 
jeugdgroepering (BJB, KAJ), de vroegere, natuurlijke, traditionele groepering ver- 
vangen. I n  elk der gevallen heeft deze vrouwelijke buurtschapsgroep weer recht 
op een traktatie (gewoonlijk ,,koffiew een der eerste Zondagen na de bruiloft). 

Nu heb ik echter één    geval ontmoet waar niet een groep, maar één    persoon voor 
de zandversiering zorgde bij een bruiloft, aan de kerk. Dat was in Begijnendijk. 
Een arme brave vrouw is hier de zandlegster-specialiste. Toen ik, op 30 April 1949, 
ter plaatse ging zien, waren er twee trouwende paartjes. De versiering voor de kerk- 
deur zag er uit als volgt (Afb. 8, 9) : weerszijden van de gekasseide toegangsweg lagen 
4 spiralen; midden op de weg waren zand en papiersnippertjes gestrooid tussen een 
heilwens aan elk der paren gericht. O p  de voetrooster voor de kerkdeur lagen nog 
3 kleine spiralen. Het vijfde spiralenpaar, dit langs de kerkzijde, vroeg ik er bij te 
leggen om de werkwijze te zien en te fotograferen. Ik zag de vrouw eerst de naast de 
kassei opgeharkte grond gelijk vegen met een prop dagbladpapier. Dan werd de 
figuur gestrooid uit de losse hand (Afb. 8). Om de tekening beter te doen kleven moet 
men eerst de grond met zout bestrooien. Deze informante beweert haar spiraal- 
figuren nergens te hebben geleerd doch zelf te hebben gevonden; het zijn dezelfde 
die ze, tot voor een tiental jaren, bij haar in huis legde. Bij 't verlaten van de kerk 
kreeg elk lid van de bruidsstoet een papieren bloempje, door onze zandlegster ge- 
maakt; zij ontving dan een fooi. 

Dan zijn ten slotte nog de zandversieringen te vermelden die sporadisch op de 
graven met Allerheiligen worden gelegd. 

Door dergelijke gebruiken bestaat dus toch kans, dat de oude zandtekenkunst, 
een volkskunst en boerinnenkunst bij uitstek, van totale verdwijning zal blijven 
gevrij waard. 

Dat is de innige wens van al diegenen voor wie dierbaar is het volkse en cultureel 
patrimonium van ons oude, eertijds zo traditiegetrouw en schilderachtig Kernpenland. 

Naschrift. Sedert ik, in 1950, bovenstaande stuk schreef, heeft ook mijn Heistse zandtekenaarster, 
Liza Torfs-Verbeeck, haar wekelijks zandwerk vaarwel gezegd wegens de vernieuwing van haar woning 
in 1952. Ik schreef over haar, en gaf een afbeelding van haar zandtekening, in Het Verhaal van ons Huis, 
Davidsfonds, Leuven 1954, blz. 90-95. 

Als toemaatje nog een aanhaling over zandtekeningen uit Constantijn Huygens, De Zeestraat van 
's  Hage naar Scheveniwen (Heruitgegeven door Mr. 1. G .  La Lau, 's-Gravenhage-Amsterdam, Gebrs. 

v 

van Cleef, 1838), blz. 31 : 
' v 

,,Vreest hier geen slijk of stof, 't is zand waar m' in den Haag 
,,De beste kameren me6 mooi maakt alle daag. 




